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ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته  
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱ بوشهر(د اسالمی )واحد دانش  

با روش  اثر حضور گاز سبک نیتروژن بر رفتار گاز زینان درون روتور سانتریفیوژبررسی 

 و مقایسه آن با تابع توزیع بولتزمن مستقیم مونت کارلو
(3) *نوروزی، علی– (1)علی  ،حقیقی اصل – (2)سیدجابر صفدری، -(1)مسعود  خواجه نوری،

یوسفی -

 (3)الهام  ،امینی - (3)نسب، صادق
 ( دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز1) 

 ای ، پژوهشکده چرخه سوخت ( سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته2)

 های پیشرفته ایران( شرکت فناوری3) 

 چکیده:

های سانتریفیوژ و خطوط لوله زنجیره به درون سیال اصلی از طریق اتصاالت در ماشین هوا ،در طی عملیات غنی سازی

اثر حضور گاز سبک نیتروژن بر رفتار گاز زینان  مقاله . در اینکه می تواند باعث کاهش میزان غنی سازی شود می کند نشت
د محرک خطی دمایی روی دیواره روتور با برگشت کامل و با وجو جریان درون روتور یک ماشین سانتریفیوژ در حالت

 .بررسی شده است و معادله توزیع بولتزمن استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو
 

 ، خوراک گازیDSMC، سانتریفیوژ ، گاز نیتروژن روتور ها:کلید واژه
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Abstract:  

During the enrichment operation, air leaks into the main fluid through the connections in the centrifuge 

machines and cascade pipelines which can cause the decrement in the enrichment value. In this paper, the 

influence of light nitrogen gas on the behavior of xenon gas have been studied within the centrifuge rotor in the 

total countercurrent state and with the existence of linear thermal drive on the rotor wall using the direct 

simulation Monte Carlo method and Boltzmann distribution equation.  

 

Keywords:  Centrifuge rotor, Nitrogen gas, DSMC, Gaseous feed  



 

 

 

2 

 

ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته  
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱ بوشهر(د اسالمی )واحد دانش  

 

 مقدمه : -1

ستفاده فزاینده از ایزوتوپ ضای تحقیقات ا شی از تقا سازی ایزوتوپی معموالً نا بنیادی فیزیک، های پایدار و جدا

 روز در حال افزایشها روزبههای تشخیص و درمان پزشکی و توسعه مواد جدید است و مصرف آنشیمی، روش

با توجه به های پایدار وجود دارد. هایی برای جداسددازی ایزوتوپ. بنابراین نیاز به توسددعه روش[2-1]باشدددمی

مزایای سانتریفیوژهای گازی، استفاده از این روش برای جداسازی ایزوتوپ های پایدار نیز مورد توجه قرار گرفته 

ی رفتار گازهای درون روتور ان و تعیین مشخصات است. افزایش جداسازی حاصل از یک ماشین، نیازمند شناسای

 حاکم معادالت حل برای جایگزینی مانند روش اونساگر هایروش سانتریفیوژ، توسعه ابتدای از   جریان می باشد.

سون روتور جریان گاز بر ستوارت ای نازک کنار دیواره روتور که جرم غالب گاز در آن قرار دارد( )الیه درون الیه ا

ستفاده از  ارائه سپس با ا شعاعی به کمکمعادله پیوستگی جرم حل شد و  تغییرات غلظت  ،روش تقریب میانگین 

 به 1961 سددال در [. سددابرمایر4-3گردید] تعیینهای گازی توسددک ک ن در راسددتای محوری برای انواا ایزوتوپ

ستای در جریان تغییرات اینکه فرض با و نمود نظر صرف هاکپ اثر از کامل طور به تر،بیش سازیساده منظور  را

ست، شعاا سه با اوالندر. [5] پرداخت معادالت حل به ا شان داد، انجام هاروش این بین که ایمقای  نتایج که داد ن

تری همچون های دقیقهای محاسددباتی، روشبا پیشددرفت سددیسددتم. [6دارند] یکدیگر با خوبی موافقت حاصددل،

ها، روش شددبیه سددازی مسددتقیم مونت کارلو قرار گرفتند. یکی از این روشهای الگرانژی مورد اسددتفاده روش

گیرد. با توجه به اینکه در های گاز رقیق مورد اسددتفاده قرار می( که برای شددبیه سددازی جریان1DSMCباشددد )می

ست ] ، کمتر بهمقاالت شده ا سبک همراه با خوراک پرداخته  سبک نیت[، 7اثر گاز  روژن از آنجائیکه خواص گاز 

در این مقاله برای اولین بار با روش شبیه سازی مستقیم مونت مشایه خواص هوا به عنوان گاز سبک می باشد لذا 

شده  بررسی گازی سانتریفیوژ روتور داخل گاز زینان در غلظت و جریان پروفایل ، اثر گاز سبک نیتروژن بر کارلو

درصددد مولی گاز  10و  5داخل یک سددانتریفیوژ فرضددی با مقادیر مختل   دانسددیتههای غلظت و اسددت. پروفایل

ست. همچنین تاثیر یک محرک  تابع توزیع بولتزمننیتروژن همراه با گاز زینان با روش  سه قرار گرفته ا مورد مقای

اد برگشدددت کامل و در نتیجه ایجدرون روتور در حالت خطی دمایی روی دیواره روتور بر ایجاد جریان محوری 

                                                           
1 Direct Simulation Monte-Carlo 
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تغییرات غلظت برای هر جزء با توجه به جرم مولکولی آن گاز در راسدددتای محوری و نیز تغییرات شدددار جرم 

 محوری در راستای شعاا سانتریفیوژ مورد بررسی قرار گرفته است.

  تئوری -2

 

 روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو 2-1

ارائه شددد. در این روش تعداد زیادی از  [9، 8روش شددبیه سددازی مسددتقیم مونت کارلو اولین بار توسددک برد ]

بنابراین هر مولکول مدل، بیانگر تعداد  .روندهای واقعی بکار میهای مدل به منظور شددبیه سددازی مولکولمولکول

شود. برای انجام های واقعی است. دامنه محاسباتی به تعداد زیادی سلول و زیر سلول تقسیم میزیادی از مولکول

[. احتمال برخورد 9، 8معرفی شده توسک برد استفاده شده است ] NTCمحاسبات برخورد در زیر سلول از روش 

 بین دو مولکول شبیه سازی شده در یک بازه زمانی برابر است با:
𝑃 = 𝐹𝑛 𝜎𝑇 𝐶𝑟 ∆𝑡 𝑉𝑐⁄  (2) 

 𝐹𝑛ست  های واقعیبیانگر تعداد مولکول ست، ا شده ا شین  سلول، 𝑉𝑐 که توسک یک مولکول مدل جان  𝜎𝑇حجم 

سبی بین دو مولکول می سرعت ن شد، سطح مقطع برخورد کل که تابعی از  سبی بین دو مولکول 𝐶𝑟 با سرعت ن

 شود:باشد. حداکثر احتمال برخورد به صورت زیر تعری  میمی

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑛 (𝜎𝑇 𝐶𝑟)𝑚𝑎𝑥  ∆𝑡 𝑉𝑐⁄  (3) 

 𝑛𝑉𝑐و  های واقعی در هر سددلولبیانگر متوسددک تعداد مولکول(𝜎𝑇 𝐶𝑟)𝑚𝑎𝑥  بیانگر حداکثر سددطح مقطع برخورد

 شود:های شبیه سازی شده به صورت زیر تعری  میاست. بنابراین متوسک تعداد مولکولذرات دوتایی 
𝑁 = 𝑛𝑉𝑐 𝐹𝑛⁄  (4) 

𝑛 باشددد. در روش چگالی عددی گاز واقعی میDSMC های انتخاب شددده در یک بازه زمانی تعداد حداکثر جفت

 برابر است با:
0.5𝑁𝑁𝐹𝑛(𝜎𝑇 𝐶𝑟)𝑚𝑎𝑥  ∆𝑡 𝑉𝑐⁄  (5) 

 𝑁 بیانگر متوسک مقدارN گیرد:باشد. انتخاب جفت مولکول برخورد کننده با احتمال زیر صورت میمی 
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(𝜎𝑇 𝐶𝑟) (𝜎𝑇 𝐶𝑟)𝑚𝑎𝑥⁄  (6) 

 𝑅𝑓بزرگتر از عدد تصددادفی آنشددود که نسددبت باال برای تن ا جفتی انتخاب میهای ممکن از میان حداکثر جفت

شدددبکه بندی ناحیه  -2مقدار دهی اولیه،  -1شدددامل مراحل:  DSMCانتخاب شدددده باشدددد. به طور کلی روش 

 -6نمونه گیری و  -5، برخورد ذرات با یکدیگر  -4، حرکت دادن ذرات و برخورد با سدددطح -3، محاسدددباتی

 به مرحله سوم می باشد.بازگشت 

 

 روش تابع توزیع بولتزمن 2-2

ستفاده از تابع توزیع صورت زیر بولتزمن برای چگالی عددی یک ذره با ا شعاعی به  ستای  ، چگالی عددی در را

 باشد.قابل محاسبه می

𝑛(𝑟) = 𝐴 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑈(𝑟)

𝑘𝑇
) = 𝐴 𝑒𝑥𝑝 (

𝑚 𝑟2𝜔2

2𝑘𝐵𝑇
)      (7) 

 آید.بصورت زیر بدست می Aکه در آن فاکتور نرمال سازی 

𝐴 =
𝑁𝑚𝜔2

2𝜋𝑘𝑇
[𝑒𝑥𝑝 (

𝑚 𝑅2𝜔2

2𝑘𝐵𝑇
) − 1]

−1

      
(8) 

 شود.چگالی عددی نسبت به شعاا یک ماشین سانتریفیوژ به صورت زیر نوشته می Aبا محاسبه 

𝑛(𝑟) =
𝑁𝑚𝜔2

2𝜋𝑘𝐵𝑇𝐿

𝑒𝑥𝑝(
𝑚 𝑟2𝜔2

2𝑘𝐵𝑇
)

𝑒𝑥𝑝(
𝑚 𝑅2𝜔2

2𝑘𝐵𝑇
)−1

      

 

(9) 

)حاصلضرب جرم مولکول در  جرم مولکولی گاز𝑀 جرم مولکول گاز، 𝑚ها، تعداد کل مولکول 𝑁در روابک باال، 

ستوانه،  Lدمای مطلق،  Tثابت بولتزمن،  𝑘𝐵ای، سرعت زاویه 𝜔عدد آووگادرو(،  ستوانه ،  Rطول ا  𝑅𝐺شعاا ا

 . [10] باشدمسیر شعاعی می rثابت ج انی گازها و 

 نتایج: -3

ستوانه  600ثابت  خطیمتر است که با سرعت  1/0متر و شعاا  3/0ای به طول سانتریفیوژ فرضی مورد بررسی، ا

ستوانه  ست. مخلوط گازی درون ا  XeZ - 10=2NZ=95و  2NZ=5) جزئی دوبه صورت متر بر ثانیه در حال چرخش ا



 

 

 

5 

 

ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته  
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱ بوشهر(د اسالمی )واحد دانش  

 یساز هیمولکول شب 000/500برابر  قیتحق نیدر ا سازیهیشب های¬تعداد مولکول(  انتخاب شده است. XeZ=90و 

برابر  رندگییقرار م یساز هیشب کیدر مح کنواختی طور به که حجم واحد بر هاو تعداد کل مولکول باشدیشده م
استفاده شده است.  S2600-7Core iسیستم محاسباتی  و برای شبیه سازی از است دهیانتخاب گرد 406/1×  2110

 هایاز شددبکه وارهیشددده اسددت که در کنار د تخابان 300×300 یسدداز هیمورد اسددتفاده در شددب هایتعداد شددبکه

ستفاده شده است.  کنواختیریغ شب انیجرا   10-5 یبا انتخاب مقدار بازه زمان DSMCبا روش  یساز هیحاصل از 

کلوین در نظر گرفته  300دمای اولیه مولکول های گاز است.  دهیرس یداریتکرار به پا 000/000/1پس از  هیثان 1×

ست. شد.  g/mol 54و گاز زینان برابر با  g/mol 28همچنین وزن مولکولی گاز نیتروژن برابر با  شده ا شکل می با

صد 95" را برای دو حالت گازی مخلوط ( تغییرات غلظت1) صد 5 و زینان در صد 90" ،"نیتروژن در  و زینان در

تابع و حل  DSMCبا روش نشان می دهد که نتایج حل در راستای شعاعی ماشین سانتریفیوژ  "نیتروژن درصد 10

شد(( 9)با توجه به رابطه ) توزیع بولتزمن سنگینمی با سبک و کاهش مقدار جز  نمودار  ،تر. با افزایش میزان گاز 

روشی توانمند  DSMCوش . برد نشان داد که رشودنزدیکتر می تابع توزیع بولتزمنبه روش  DSMCغلظت روش 

شد] سازی گازهای رقیق می با ست آمده از  [.9و 8برای مدل عدم در " یلتواند به دالروش میاین دو اختالف به د

در  "نظر گرفتن اثرات واقعی سطح مقطع برخورد، ضریب نفوذ و اثرات ضریب ویسکوزیته در محاسبه قطر موثر

تمامی این اثرات به صورت میکروسکوپیک لحاظ گردیده  DSMCکه در روش  باشد تابع توزیع بولتزمنهای حل

تابع تری نسددبت به نتایج حل نتایج قابل قبول DSMCتوان گفت که نتایج به دسددت آمده از روش اسددت لذا می

 باشند. می توزیع بولتزمن

 
درصد گاز زینان و  90مچنین درصد گاز نیتروژن و ه 5درصد گاز زینان و  95(: تغییرات شعاعی غلظت مخلوط گازی 1شکل)

 و روش تابع توزیع بولتزمن DSMCدرصد گاز نیتروژن در یک ماشین سانتریفیوژ با روش  10
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سیته تغییرات ،(2شکل )در  صد 5 )ب( و زینان گاز درصد 95 )ال ( اجزاء با گازی مخلوط دان و در  نیتروژن در

شعاعی  درصد 10 )ب( و زینان گاز درصد 90 )ال ( اجزاء با گازی مخلوط برای (3شکل ) ستای  در نیتروژن را

سانتریفیوژ  داخل شین  شان  DSMCروش  از نتایجروتور ما ستن شده ا شعاعی در داده  سیته ذرات در ج ت  . دان

یابد. ایجاد گرادیان خطی روی دیواره روتور سددبب تغییر دانسددیته بر روی طول دیواره از باال به پایین افزایش می

 بطوریکه در باالی روتور بیشترین مقدار دانسیته ایجاد شده است. است شدهدیواره 

 
  DSMCدرصد گاز نیتروژن با روش  5درصد گاز زینان و )ب(  95(: تغییرات دانسیته مخلوط گازی اجزاء )الف( 2شکل )

 در یک ماشین سانتریفیوژ 

 
در  DSMCدرصد گاز نیتروژن با روش  10درصد گاز زینان و )ب(  90(: تغییرات دانسیته مخلوط گازی اجزاء )الف( 3شکل )

 یک ماشین سانتریفیوژ 
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 گازبا  همراه نیتروژن سبک گاز مختل  مقادیر برای را شعاا ج ت در محوری جرمی فالکس ( تغییرات4شکل )

دهد. با توجه به اعمال گرادیان دمایی روی نشدددان می DSMC روش با روتور سدددانتی متری 15در ارتفاا  زینان

ستوارتسون به سمت پایین حرکت می کند. دیواره روتور، جریان در نزدیک دیواره به سمت باال و در ابتدای الیه ا

ستوارتسون این جریان رفت و برگشتی به سمت باال و پایین روتور حاکی از ایجاد یک جریان چرخشی در الیه ا

باشددد. همچنین با افزایش مقدار درصددد مولی گاز سددبک، فالکس جرمی محوری در ج ت شددعاا در نزدیک می

 دیواره )در الیه استوارتسون( کاهش یافته است.

 
 برای مقادیر مختلف گاز سبک نیتروژن همراه با(: تغییرات فالکس جرمی محوری در جهت شعاع 4شکل )

 DSMCگاز زینان با روش  

 بحث ونتیجه گیری -4

در حل تابع توزیع بولتزمن تغییرات شددعاعی غلظت، اثرات واقعی سددطح مقطع برخورد، ضددریب نفوذ و اثرات 

تمامی این اثرات به صددورت  DSMCگردد ولی در روش ضددریب ویسددکوزیته در محاسددبه قطر موثر لحاظ نمی

تری نتایج قابل قبول DSMCآمده از روش  توان گفت که نتایج به دستمیکروسکوپیک لحاظ گردیده است لذا می

توان یک جریان با اعمال یک محرک حرارتی بر روی دیواره، می .باشندنسبت به نتایج حل نابع توزیع بولتزمن می

سنگین گاز در ج ت حرکت محوری در درون روتور ایجاد کرد که این جریان محوری باعث تجمع مولکول های 

گردد در نتیجه در یک ماشدددین سدددانتریفیوژ با اعمال یک محرک روتور تا باالی روتور میجریان در کنار دیواره 

توان عالوه بر جدایش شدددعاعی، به یک جدایش محوری نیز دسدددت یافت. حرارتی بر روی دیواره روتور آن، می
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ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته  
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱ بوشهر(د اسالمی )واحد دانش  

د و با گردحضددور گاز سددبک همراه با گاز زینان باعث کاهش شددار جرم محوری در ج ت شددعاا سددانتریفیوژ می

 یابد. افزایش میزان گاز های سبک، شار جرمی محوری در الیه استوارتسون کاهش می
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